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Martin chaloupka

Úvodní slovo starosty Martin Chaloupka
Vážení spoluobčané,
na počátku podzimu se Vám
dostává do rukou nové číslo
údolského Zpravodaje, ve
kterém se budeme snažit
shrnout věci proběhnuvší
i ty, které nás teprve čekají.
Máme za sebou teplé léto, jehož první část pro obyvatele Kryštofova Údolí
i všechny návštěvníky přinesla nejen hezké
a teplé dny, ale ve spojitosti s rekonstrukcí
železnice také vyšší dopravní a hlukovou
zátěž. Ty nejtěžší práce se nakonec firmám
povedlo splnit jen s mírným posunem termínu, nadále však probíhají dokončovací
práce na některých částech trati a nádražích a tak se zde s drobnější technikou
a vozy stavařů budeme ještě nějakou chvíli
potkávat. Po skončení těchto prací přijdou
na řadu opravy obecních silnic, které byly
poškozeny těžkou technikou a pokud vše
půjde podle plánu, měly by být práce dokončeny na konci listopadu.
V průběhu léta nás bohužel potkaly i nepříjemné události, když nás navždy opustily významné osobnosti obce, kterými byla
starostka místního hasičského sdružení
paní Eva Novotná a také pan Martin Chaloupka, neopakovatelná duše naší obce.
Tímto bych chtěl ještě jednou vzdát čest
jejich památce.
Pokračování na straně 2

V pondělí 27. července letošního roku
se mnozí z nás naposledy rozloučili v místním kostele s pábitelem, propagátorem,
neúnavným organizátorem a hlavně neopakovatelnou duší naší obce, Martinem
Chaloupkou, který zemřel po dlouhé, těžké
nemoci 17. 7. 2015.
Pokračování na straně 3
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Přijďte si zasadit
svůj rodinný strom!

Ráda bych vás všechny pozvala na sázení nové ovocné aleje od Kostela téměř
až k vlakovému nádraží Kryštofovo Údolí,
které se bude konat v sobotu 21. 11. 2015
od 10.00. Každý z vás si za cenu 500 Kč
může koupit svůj vlastní strom. V ceně
bude 180 cm vzrostlá jabloň a k tomu veškeré nutné vybavení jako jsou kůly, hřebíky, vyvazovací páska, pletivo na ochranu
stromku proti okusu a pokud si budete přát
i štítek na označení stromu. Na nerezové
štítky si můžete nechat napsat své vlastní
označení stromu, např. „Strom rodiny Novákových“.
Pokračování na straně 5
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vEŘEJNá SChŮZE
ZASTUPITELSTvA OBCE

9. 12. 2015
od 18 hodin v sále obecní
Hospody u Kryštofa.

Elektronická
verze ZPRAvODAJE
je k dispozici na webových
stránkách obce
www.krystofovoudoli.eu

Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1
Pokud se vrátím zpět k těm příjemnějším částem léta, patří se zde zajisté zmínit
každoroční Údolskou pouť, která v tomto
roce proběhla pod taktovkou zčásti obměněného pouťového výboru složeného
z Martiny Žilkové, Dany Dudové, Pravoslava Svačinky a mé maličkosti. Přiznám
se, že před poutí jsem byl značně nervózní,
nejen z toho, jaké nakonec bude počasí, ale
také zda se nám podaří udržet kvalitu pouti, tak aby si ji užili malí i velcí návštěvníci.
Příroda byla nakonec milostivá a dopřála
nám velmi pěkné počasí s příjemnými teplotami, což byl z velké části základ úspěšného průběhu celé akce. Již od sobotních
ranních hodin k nám proudily zástupy lidí
a jejich příliv příliš neopadal ani během
druhého dne pouti, takže konečný součet
ukázal přes tři tisíce platících návštěvníků, což lze zajisté považovat za úspěch. Za
úspěšnou poutí stojí mimo hezkého počasí
také spousta přípravných a organizačních
prací a já bych chtěl tímto velmi poděkovat
mé kolegyní paní Martině Žilkové, která
přípravám a organizaci pouti věnovala
obrovské množství času a svého úkolu se
zhostila na výbornou. Zároveň bych rád
poděkoval i zbylé části pouťového výboru,
také všem brigádníkům, kteří zajišťovali
hladký průběh na parkovišti a vstupech
i všem ostatním lidem, kteří nám pomáhali
se vším potřebným. Poděkování patří také

všem účinkujícím, kteří se starali o kulturní vyžití a v neposlední řadě panu Rygálovi, který zajistil komentované prohlídky
našeho kostela.
Léto ale nebylo jen o pouti, pracovali jsme také na dalších úkolech, které
nás v nejbližším období čekají, připravili
jsme pro občany možnost získat finanční
dotace na stavbu nové ČOV nebo opravy
a přestavby zastaralých septiků, o které
se dočtete dále ve Zpravodaji, v nejbližších dnech začneme s výstavbou čističky
pro obecní dům č.p. 95, následně budou
zahájeny práce také na úpravě vnitřních
prostor v horním patře tohoto domu, kde
dojde k rekonstrukci dvou bytových jednotek a já doufám, že do ledna se nám podaří
rekonstrukci dokončit tak, aby byty mohly
začít opět sloužit svému účelu. Vzhledem
k opakovaným škodám, které způsobují
přívalové deště na nemovitostech kolem
cesty od Janova kříže dolů, i na cestě samotné, jsme zahájili úkony pro získání
této komunikace do vlastnictví obce a zároveň jsme zahájili práce na dostatečném
odkanalizování cesty v její spodní části,
abychom zabránili dalším škodám. Možná
jste si také povšimli prodlouženého zábradlí na cestičce ke kostelu, které by mělo
zajistit všem jistější pohyb po chodníku
i v zimních měsících. A v neposlední řadě
je třeba také zmínit výsadbu ovocné aleje

kolem cesty na nádraží, o které se více dozvíte na dalších stranách.
Přeji Vám, abyste si užili slunný a nádherně zbarvený podzim, který bývá v Kryštofově Údolí opravdu krásný, a načerpali
energii pro nastávající zimu, během které
se Vám před adventem do rukou ještě jedno číslo Zpravodaje dostane.

Tomáš Zelený, starosta obce

INZERCE
Prodám kovový lustr se skleněnými
ověsky ve zlaté barvě, je 6 ramenný.
Dále stolek kulatý se skleněným vrchem a ratanem a židle 4 kusy lisovaná
kůže - starší, houpacího medvěda na
kolečkách - starý minimálně 100 let, dále
lustr větší velikosti, ruční prvky, celoskleněný v barvě medové - 14 ramenný.
Telefon: 775 635 899 - p. Josef Slavík.

Nabízíme dovoz obědů
od firmy Gastron za 67 Kč za oběd.
Možnost výběru ze 3 jídel. Odběr do
vlastních nosičů. Info: Stanislava Fedurcová

Svoz velkoobjemového odpadu
V neděli 18. října 2015 od 9 do 16 hodin budou na třech tradičních místech
v obci přistaveny kontejnery pro svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného
odpadu.
Stanoviště kontejnerů:
1. začátek obce – před 2. zastávkou autobusu MHD
2. střed obce – u budovy obecní stodoly
(1× kontejner pro objemný odpad a 1×
pro bioodpad)
3. otočka autobusu před Údolankou
Nebezpečný odpad – baterie a akumulátory, zbytky barev, ředidel, tuků, kyselin
a louhů, léků apod. bude tak jako v minulých dvou letech shromažďován vedle
velkoobjemových kontejnerů a odvážen
společně s nimi. Tekutiny musí být v nepoškozených uzavřených nádobách.
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Žádáme všechny občany a rekreanty,
aby do kontejnerů nevozili běžný domovní
komunální odpad, papír, sklo, plasty a jiný
recyklovatelný odpad, pro který jsou za
OÚ připraveny zvláštní kontejnery, stejně
tak ani drobný odpad, který se běžně vejde
do popelnice nebo do zakoupeného pytle
A.S.A. Kontejnery budou vzhledem k finanční náročnosti tohoto sběru důsledně
kontrolovány zastupiteli obce a odpad nepatřící do kontejneru nebude přijat.
Dále při této příležitosti opětovně apeluji na ukázněnost při třídění papíru, PET
lahví, tetrapack obalů a elektroodpadu.
Do kontejneru na papír patří jen a jen
papír, kartonové krabice je potřeba před
vložením rozřezat na menší kusy nebo
aspoň sešlapat, do oranžové popelnice
patří jen krabicové obaly od mléka, džusů,
vína apod., do kontejneru na PET lahve

patří jen pokud možno sešlapané PET lahve a žádné jiné plasty, tedy žádné kanystry, kýble, polystyren, apod., pro které je
u kontejnerů sud se žlutým pytlem. Tento
žlutý pytel na směsný plast si může každý
z Vás vyzvednout bezplatně na OÚ a po
naplnění jej ponechat u kontejnerů za OÚ.
Nově přibyl u budovy obecního úřadu také
kontejner pro drobný kovový odpad, kam
je možno odkládat kovová víčka od nápojů,
plechovky, konzervy apod. Použité baterie
z drobných domácích elektrospotřebičů je
možno odkládat do určené krabice ve vstupu do obecního úřadu. Do elektroodpadu
patří jen úplné vyřazené domácí elektrospotřebiče. Nepatří sem již „vykuchané“
ledničky a televize.
Děkuji za pochopení.
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Martin Chaloupka
Pokračování ze strany 1
Martin Chaloupka, který od roku
1982, kdy pro svou rodinu „Kryštofák“
objevil, zanechal v obci mnoho nezapomenutelných stop. Po opravě své chalupy
v Novině u ní nějakou dobu provozoval
cukrárnu, když to nebylo ono, vybudoval
u koupaliště veřejný minigolf se zázemím
v podobě občerstvení a toalet, k tomu začal postupně spolu s dalšími nadšenci připravovat v nevyužívaných prostorách 1.
patra hostince expozici lidových betlémů,
z malé obecní pouti začal dělat tu dnešní,
známou v širokém okolí, z jeho myšlenky
vznikl každoročně vystavovaný venkovní
Jírův betlém nebo vesnický orloj v bývalé
trafostanici, nechal natočit propagační videokazetu a později CD o obci, podílel se
na opravě sochy sv. Václava a na navrácení
sochy sv. Jana Nepomuckého na barokní
mostek ke kostelu, byl jedním z organizátorů úklidových brigád na hřbitově, nechal
opravit a vyzdobit místní márnici, na půdě
nad betlémy otevřel muzeum místních
a vánočních artefaktů a hraček a splnil si
jeden ze svých snů v podobě „čůrajícího
Voříška“. Bohužel již nestihl realizovat
zatím poslední myšlenku, a to sochu sv.
Kryštofa. K tomu byl 10 let aktivním zastupitelem obce. Za to vše byl Martin Chaloupka před rokem právem oceněn Poctou
hejtmana Libereckého kraje za celoživotní
přínos v oblasti zachování tradic regionu.
Ne každý občan jakékoliv obce obětuje
tolik hodin práce a tolik vlastních finanč-

ních prostředků pro jiné. A nešlo přitom
vždy jen o mnohými nevítané turisty, ale
potažmo i o místní, podnikající v oblasti
cestovního ruchu a tím i o nás, obyčejné
občany a rekreanty, když si můžeme např.
vybrat z několika hospod nebo díky dobrému jménu tuto obec za pomoci různých
dotací dále zvelebovat.

Věřme společně, že i po odchodu této
osobnosti zůstanou jeho projekty „živé“
a budou tak i nadále pozitivně propagovat
naši obec. A třeba se časem podaří zrealizovat i toho svatého Kryštofa.
S Martinem jsem se blíže znal víc než
15 let a ne vždy jsme se na všem shodli. Byl
prostě svůj, měl specifické chování i vystupování a tak jej bylo potřeba brát. Já se o to
snažil a tak na něj budu vždy rád a v dobrém vzpomínat. A věřím, že ne jen já.
Čest jeho památce.

Ing. Pravoslav Svačinka

Místostarosta obce

OBNOVENÍ ALEJE – zpátky k tradicím
Slovo dalo slovo a koncem srpna jsme
se domluvili, že bychom se ještě letos
rádi pustili do obnovení aleje vedoucí
směrem k vlakovému nádraží Kryštofovo Údolí. Úkol se to zdál zprvu jednoduchý a lehce proveditelný, nicméně bez
pomoci Obecního úřadu a dobrovolníků
bychom náš plán jen velmi těžko zrealizovali.
Po vyřešení prací, které předcházejí
samotné výsadbě stromů, jsme se pustili do výběru stromů vhodných pro náš
záměr. Lehce jsme se shodli na výsadbě
ovocných stromů, konkrétně starých odrůd jabloní jako obnovení tradice našich
předků, kdy se ovocné stromy běžně vysazovali do alejí, na meze, kde sloužili
k ohraničení pozemků a také často plnily
funkci ochrannou - před nepřízní počasí.

Výběr starých odrůd jabloní není zcela náhodný, protože tyto se v dnešní době
již nevysazují, ustoupili do pozadí intenzivním výsadbám moderních odrůd, kde
se hlavní důraz klade na atraktivitu ekonomickou, vizuální a chuťovou. Je proto
důležité zachovat pro další generace tyto
mizející odrůdy jako součást biologické
rozmanitosti. Také jejich genetická hodnota je nenahraditelná, zejména pak vlohy rezistence vůči biotickým a abiotickým
faktorům. Dříve se pěstovaly odrůdy, které byly v daném kraji snadno dostupné,
dobře adaptované místním klimatickým
a povětrnostním podmínkám s dostatečnou odolností proti chorobám a škůdcům.
Pěstovaly se ve formě polokmenů a vysokokmenů s minimální potřebou péče.
Pokračování na straně 6

Okénko místní lidové
knihovny
Milí čtenáři,
blíží se podzim, kdy mnozí z Vás za nepříznivého počasí rádi usednou k dobré knize.
Dobře vím, že je mezi Vámi i mnoho příznivců, kteří nečekají na žádné roční období
a navštěvují místní knihovnu pravidelně.
Rádi přivítáme nové členy – malé i velké.
Spolupráce s Vědeckou knihovnou v Liberci je velmi pružná. Snažíme se pro Vás
nakupovat a půjčovat knihy přesně podle
Vašeho vkusu a přání. Naši sbírku jsme
v poslední době obohatili o mnoho nových
titulů pro děti včetně celé řady pohádek,
naučnou literaturu i návody na tvoření.
Pro dospělé čtenáře jsme zajistili více historických a detektivních románů, budeme
ale potěšeni, když nám sami sdělíte, co
Vám ve Vaší knihovně schází.
Navštivte webové stránky knihovny:
http://www.krystofovoudoli.knihovna.cz/
Knihovna pořádá tvořivé dílničky pro
děti - věk od 2 do 100 let:
V říjnu a listopadu chystáme drobné dárky a dekorace z domácí samotvrdnoucí
hmoty, výrobu podzimních dekorací apod.
Termín a čas bude vždy s předstihem oznámen na obecních nástěnkách i na webových stránkách.
Otevřeno vždy v úřední dny:
Pondělí: 8–11.30, 12.30–16.00
Středa 8–11.30, 12.30–17.00
Mimo úřední dny po domluvě s knihovnicí.

Těšíme se na Vás

Martina Žilková

Sobotní posezení
s country muzikou
obecní Hospůdka u Kryštofa
24. 10. 2015 od 18 hodin
K tanci poslechu zahraje
kapela „Všude doma“
Všichni jste srdečně zváni
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Přírodní klub Mraveniště
Mraveniště je alternativa péče o předškolní děti s individuálním přístupem
a ohledem na potřeby dětí. Lezení na stromy a stavění lesních domečků pro malé
tvorečky – nejen to nás baví.


V září se v přírodním klubu Mraveniště již potřetí zahájil nový školní rok. Počasí bylo příjemně letní, a tak jsme plynule
navázali na srpnové brouzdání potokem.
Poté se děti zabydlely v místnostech budovy, kde je čekalo několik změn. Téma
„Kamarádi a přátelství“ podpořilo zvykání dvou nových dětí na režim školky.

Stanislava Fedurcová

Ke změnám uvnitř budovy přibyly
i změny další: počet dětí se snížil na 10,
zvýšilo se školkovné pro rodiče, obědy již
nevaří maminky, ale po půlroční pauze
je opět přiváží firma Gastron, lektorky
se vzdělávají v Hejného přístupu k výuce
matematiky a zapojují ji do vzdělávání.
Tým lektorek pracuje ve stejném složení
jako loni a pokračujeme také ve výuce angličtiny.
Zářijový měsíc patřil v Mraveništi tématu „Obílí a sklizeň“. Děti se učily rozeznávat obilné klasy, vázaly otepi slámy,
poznávaly novodobé stroje i staré nářadí
na sklízení obilí, osahaly si hmatem druhy mouky, upekly si houstičky a vydaly se
na exkurzi do Minimuzea másla a chleba
v Bílém Kostele, kde si vlastníma rukama
utloukly máslo.

Divadelní spolek

paní a dívek z Kryštofova údolí
Rády bychom pozvaly i ostatní paní
a dívky z Kryštofova Údolí, které chtějí jednou měsíčně strávit v příjemné výhradně
dámské společnosti a zároveň si užily i trochu kultury, aby se k nám přidaly a vyrazily
společně do některého z libereckých divadel. Střídáme všechny možné žánry, komedie, dramata, ale i moderní hry na aktuální
světová témata, takže si vybere opravdu
každá. Účast samozřejmě není povinná
každý měsíc, ale jsou zde i takové, které nevynechaly téměř žádné představení :-)
Po divadle chodíme ještě na chvilku
„rozebrat“ své zážitky do nedaleké restaurace nad skleničkou dobrého vínka a vracíme do svých domovů.
Co se dopravy týče, jezdíme společně auty, každý měsíc řídí jiná, tak, abychom
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se spravedlivě vystřídaly a nejezdily v poloprázdných autech. Každé řidičce se přispívá na pohonné hmoty malým příspěvkem.
Pokud máte čas a chuť, pošlete váš
email na: tereza.tuzova@gmail.com (kdo
nemá emailovou adresu, tak zprávu: 604
151 396) a budete zařazeni do divadelního

seznamu. Vždy po návštěvě divadla
rozesílám nabídku na další měsíc,
tak aby byl termín znám dostatečně dopředu a všechny si mohly vyhradit čas.
V listopadu se chystáme do Malého divadla na skvělou parodickou komedii A. Longa, D. Singera
a J. Winfielda SOUBORNÉ DÍLO
WILLIAMA SHAKESPEARA VE
120 MINUTÁCH a to v úterý 24.
listopadu 2015 od 19 hodin. Mám 20
lístků zarezervovaných, tak se hlaste co
nejdříve, ať mohu popřípadě doobjednat
další. Cena vstupenky 150 Kč.
Těším se na další nové tváře!
Za všechny divadelnice Tereza Tužová
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Děti se s rozmary počasí
vypořádávají lépe než dospělý
celé dopoledne prolilo. O to víc mě překvapilo, když jsem si jela autem (v dešti přeci
nepůjdu pěšky) pro syna, že mi jdou vstříc
usměvavé a nadšené děti v holinách a pláštěnkách, a vůbec nic si z deště nedělají (ba
naopak). Nemáme to my, dospělý, nějak
špatně v hlavě nastavené, že se hned mračíme, když prší a vidíme vše v černých barvách? Proto až bude některý den zas pršet
(a že se ty dny blíží), vzpomeňte na šťastné
děti v holinách a usmějte se.

T. K.

Moje děti měly možnost účastnit se obou
běhů příměstského tábora, který pořádal
místní přírodní klub Mraveniště. První
turnus „Z pohádky do pohádky“ byl ve
znamení proměnlivého počasí, druhý „pirátský“ zas naopak ve znamení tropických
veder a přívalu vos. Přírodní klub Mraveniště je zařízení v Kryštofově Údolí pro

předškolní děti inspirované lesními školkami a část programu proto probíhá venku
za každého (přijatelného) počasí.
Přírodu mám ráda a trávím venku
spoustu volného času. Ale přeci jenom
když celý den proprší, tak se ven neženu.
A jako matka jsem s povzdechem přemítala, jak to děti venku zvládnou, když zrovna

Přijďte si zasadit svůj rodinný strom!
Pokračování ze strany 1
Jak k tomuto nápadu vlastně došlo?
Jistě nejsem jediná, kdo má rád cestu od
kostela svatého Kryštofa k vlakovému nádraží a kdo si občas odpočine na té jediné
lavičce, která tam je momentálně pod jednou z jeřabin. Jistě nejsem jediná, kdo by
si tam přál novou, krásnou alej a víc laviček k odpočinku i zamyšlení.
Již dlouho jsme s manželem přemýšleli
o tom, že by bylo pěkné v těchto místech
obnovit alej. Zjistili jsme, že podobné
úmysly má i Eva Žáková, tak jsme své
síly spojily. Přednesený nápad se zastupitelstvu líbil, tak jsme začali plánovat, jak
to udělat co možná nejlépe. Shodli jsme
se na tom, že by bylo pěkné, vysadit alej
z ovocných stromů. Nejen pro ty krásné
jarní květy, ale i pro tu přidanou hodnotu v podobě utrženého plodu na podzim.
Vzhledem k teplotním podmínkám jsme
zjistili, že nejvhodnější budou jabloně. Na
pomoc při výběru správných odrůd jsme si
přizvali pana Davida Kavana, spoluautora
publikace o starých odrůdách ovocných
stromů v severních Čechách. Dále pak
Martinu Pavelkovou z organizace Sázíme

stromy, s níž řešíme převážně technickou
stránku věci. Cenné rady nám dal i arborista pan Jan Kroužek. A 17. 10. budeme
osobně přítomni sázení nové aleje v Jenišovicích u Turnova, abychom si vše sami
vyzkoušeli.
Úsek, který se bude obnovovat je dlouhý 275 m a nově se zde vysadí 70 jabloní ve vzájemných rozestupech 8 metrů.
V současné době je v místech budoucí
aleje několik různých druhů stromů, převážně jeřabiny, jsou tam ale i staré švestky
a jehličnany. Pařezy, které tam zůstanou,
je třeba rovněž odstranit a to jak jsme zjistili, není až tak jednoduché. Pak už stačí
terén trochu vyčistit a v místech budoucích výsadbových jam pro nové stromy
připravit viditelné kolíky.
Stromky přivezeme z Kláštera Hradiště nad Jizerou z Ovocnářské a okrasné
školky ing. Eichler & Stehlík ráno 21. 11.,
těsně před samotným sázením. V případě, že nám sázení stromků zhatí počasí
nebo zpoždění přípravných prací, vyhlásíme náhradní jarní termín.
Co všechno budete v den sázení potřebovat? Přineste si vlastní nářadí na

vyhloubení jámy pro strom, ideálně rýč,
případně krumpáč. Jámy budou cca
50×50 cm. Akce je určena nejen obyvatelům Kryštofova Údolí, ale i přátelům naší
vesnice. Pokud máte zájem, pošlete email
na janice.blazkova@email.cz nebo nám
zavolejte. V případě, že chcete i štítek,
pošlete email nejpozději do konce října.
Přednost mají obyvatelé Kryštofova Údolí, všechny zájemce si budeme v pořadí
zapisovat do tabulky. V průběhu října se
ve vesnici objeví plakáty s pozvánkou
a podrobnostmi ohledně platby za stromky. Věříme, že se celá akce podaří a na jaře
budeme moci umístit mezi kvetoucí stromy i další lavičky.
Pokud nám chcete s čímkoliv pomoct,
nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte nás.
Jana Blažková: 774 294 894
Martin Blažek: 773 531 515
Eva Žáková:
775 118 457
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OBNOVENÍ ALEJE – zpátky k tradicím
Pokračování ze strany 3
Plody takto pěstovaných odrůd jsou
celkově menší oproti plodům z intenzivních sadů a z dnešního tržního pohledu
nevyužitelné, ale jejich hodnota tkví mimo
jiné v absenci reziduí chemických postřiků. A v neposlední řadě jsou to odrůdy,
které mají jedinečnou historickou, kulturní a estetickou hodnotu.
Počet starých odrůd ovocných stromů
je celkem vysoký, my jsme nakonec vybrali
z těchto celkem sedmi starých odrůd jabloní. Snažili jsme se o výběr takových, které
mají dobu zralosti a dobu konzumní zralosti téměř totožnou, tedy bude je možné
ochutnat přímo ze stromu, v období září
– říjen, ještě před prvními mrazíky a tak
budou sloužit pro potěchu kolemjdoucích
při procházce touto alejí.
Odrůdy, které jsme vybrali:
1. Letní průsvitné
původ: Lotyšsko, pol. 19. století
Strom plodí brzy po výsadbě, plodnost
bývá střídavá. Je to nejranější letní odrůda
jablek, dozrává od poloviny července do
počátku srpna. Plody, když jsou zralé, bývají až nadprůměrně velké a krásné, jasné,
žlutavě-bílé barvy.
2. Grávštýnské
původ: Německo, poč. 18. století
Stromy rostou velmi bujně, dorůstají velkých rozměrů. Plody jsou střední až velké,
barvy zelenavě žluté, na sluneční straně načervenalé, chuti sladce navinulé, výborné.

3. Parména zlatá zimní (syn. Zlatá reneta)
původ: Anglie, pěstuje se od středověku
Roste středně bujně s rovným kmenem
a vznosnou korunou hodící se do stromořadí. Plodnost je raná, vysoká, téměř
pravidelná. Plody jsou střední, s dužninou
tuhou, šťavnatou, sladce navinulou. Patří
mezi nejlepší opylovače. Před sto lety byla
nejrozšířenější odrůdou v Evropě a i u nás
byla nejpopulárnější.
4. Matčino (syn. Nonetit)
původ: USA 1848
Roste středně silně. Plody jsou větší, vyrovnané, barevně líbivé. Dužninu mají
křehkou, šťavnatou, sladce navinulou, výbornou, ale jen do listopadu. Strupovitostí
trpí málo, více však padlím.

7. Smiřické, známé jako jablko
Gallowayské
původ: Čechy, okolí Hradce Králové
Odrůda dobře a zdravě roste, je úrodná.
Plody jsou střední velikosti. Jsou citronově
nebo slámově žluté, tvaru značně zploštělého. Snad nejnápadnějším znakem jsou
charakteristické tečky (lenticely) na plodech. Jablka jsou velmi pěkná, stvořená
pro milovníky svěžích šťavnatých jablek.
Ke sklizni dozrávají na počátku října,
k jídlu pak v následujícím měsíci. Dobře
uskladněné vydrží až do února následujícího roku.
zdroj: Staré odrůdy jabloní a hrušní
Liberecka, Jaromír Halíř a kolektiv autorů
www.zapomenuteodrudy.cz

5. Croncelské
původ: Francie 1869
Tato podzimní odrůda je vhodná i do vyšších poloh, neboť je mrazu velmi odolná,
vysazovala se často do stromořadí pro mohutný růst. Je velmi plodná. Ovoce je velké, slámově žluté, s velmi dobrou nasládle
navinulou chutí. Nečerviví.
6. Švýcarské oranžové
(syn. Švýcarské pomerančové)
původ: Švýcarsko 1935
Růst je středně silný, koruna široce kulovitá. Plodnost je velmi raná, hojná, dost
střídavá. Plody jsou vyrovnané, prostřední
velikosti, chuti navinule sladké, dobré. Je
méně náročná na stanoviště.

Dotační program obce
na podporu výstavby ČOV
Vzhledem k tomu, že má mnoho stávajících domů nevyhovující řešení s nakládáním s odpadními vodami, rozhodli
jsme se z důvodu zkvalitnění životního
prostředí v naší obci podpořit výstavbu
a obnovu domovních čistíren odpadních
vod, popřípadě jiného zařízení na čištění
odpadních vod, které je v souladu s platnou právní úpravou. Na základě tohoto
rozhodnutí schválilo zastupitelstvo obce
spuštění dotačního programu, který nabyl
platnosti ke dni 1. 9. 2015. Od této doby
může každý majitel nemovitosti v obci
Kryštofovo Údolí požádat o dotaci pomocí formuláře žádosti, která je ke stažení na
stránkách obce www.krystofovoudoli.eu,
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v sekci „dotační program ČOV“, kde také
naleznete všechny další podrobnosti k tomuto programu. Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu
s případnými přílohami lze zaslat poštou
nebo podat osobně.
Výše dotace může činit maximálně
50 % způsobilých výdajů, maximálně
však 100 tisíc Kč.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu
obce Kryštofovo Údolí na podporu stanoveného účelu pro rok 2015 činí 500 tisíc Kč.
K formuláři žádosti o dotaci je třeba
doložit originály nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí, staveb-

ní povolení s vyznačením doložky nabytí
právní moci a plnou moc pro pověřenou
osobu k jednání v případě, že budova má
více vlastníků. O schválení žádosti následně rozhodne zastupitelstvo obce na veřejné schůzi. Dotace se vyplácí po provedení
stavby a doložení potřebných dokladů,
kterými jsou kolaudační rozhodnutí, účetní doklady a fotodokumentace.
Věříme, že tento program pomůže
všem, kteří s obnovou zastaralého řešení
váhali a ve výsledku zajistí příjemnější život obyvatelům obce i dalším živočichům
závislým na kvalitě vod povrchových
i spodních.

číslo 40 - II/2015

NA SLOvO …

… s kronikářem obce panem Leonhardem ŘEhákEM
Leonharda Řeháka zná v obci asi každý.
V letech 1994–96 místostarosta a poté, co
zemřel v září 1996 starosta obce pan Miroslav Kuchta, byl zvolen do roku 1998 na
pozici neuvolněného starosty. Poté již nekandidoval.
Ne každý ale ví, že se dodnes stará
o obecní kroniku Kryštofova Údolí.
Jak dlouho žijete v kryštofově Údolí?
Odkud jste do Údola přišel?
Do tehdejšího Údola sv. Kryštofa jsem
se přistěhoval s rodiči v létě roku 1951
z Chrastavy. V září jsem nastoupil do
4. třídy tehdy národní školy v prvním patře
dnešního Hostince U Kryštofa.
Po vojně v r. 1963 jsem odešel do Chomutova, založil rodinu, pracoval v SHR
jako strojvedoucí a v r. 1991 se zase vrátil
natrvalo do Údolí.
Přejděme nyní k tomu hlavnímu. Staráte se o obecní kroniku. Jak jste se k této
práci dostal?
Na začátku 90. let zakoupil pan Kuchta
knihu pro psaní obecní kroniky. Bohužel
se k ní pro nával práce nikdy nedostal.

V roce 2003 našel starosta
Slávek Svačinka onu knihu určenou na kroniku. Tehdy jsem se
přihlásil, že bych ji zkusil psát.
10. 3. 2003 jsem byl na veřejném zasedání OZ oficiálně
pověřen funkcí kronikáře.
v čem spočívá práce kronikáře?
Prací kronikáře je zaznamenávat věrně a nezkresleně události ze života obce v časové posloupnosti.
vaše práce je velmi odpovědná a do určité míry subjektivní. Za kroniku je však
zodpovědná obec, která deﬁnitivně zápisy schvaluje. Starosta nebo zastupitelstvo může mít jiný úhel pohledu např. na
politické dění v obci a může se od názoru
kronikáře lišit. Je někde sepsán kodex
kronikáře?
Události se musí zaznamenávat samozřejmě apoliticky. Už dekretem prezídia
zemského gubernia bylo od 1. 1. 1836
nařízeno vést v obcích pamětní knihy. Československá republika uložila v r. 1920
zákonem č.80/1920 Sb. vést
obecní pamětní knihu v každé
politické obci v zemi. Tento
zákon je platný dodnes. Kodex kronikáře obsahuje brožura „Na pomoc začínajícím
kronikářům“ z r. 1996.
kde se člověk naučí kroniku
psát?

Za mého starostování jsme se pravidelně zúčastňovali soutěže „Vesnice roku“,
což byla jedna z podmínek přidělování dotací z fondu „Obnova venkova“. Nevedli
jsme si tam nejhůře, v r. 1998 jsme získali
zelenou stuhu v krajském kole.
Tam jsem zjistil, že řada obcí kroniku
vede. V Chrastavě jsem se seznámil s ředitelem muzea a kronikářem města panem Vydrou. Ten mi ukázal chrastavskou
kroniku a seznámil mě se zásadami jejího
psaní.

Já jsem se naučil u pana
Vydry. Státní okresní archiv
spolu se Severočeským muzeem pořádá čas od času setkání
kronikářů s lektory.
Jak často píšete vy?
Během roku zaznamenávám události
na nečisto. 2× v roce pak konzultuji se starostou.
Stále píšete do těch krásných velkých
knih opatřených těžkými, tvrdými deskami nebo už události zaznamenáváte
elektronicky?

Píšu do knihy s tvrdými deskami.
Být kronikářem má i své technické záludnosti, co váš rukopis?
Rukopis nic moc, ale v kronice se snažím.
Od kdy se zapisuje do kroniky naší obce?
Od roku 1990. V roce 2003 jsem zjišťoval fakta zpětně ze zápisů zastupitelstva.
kde je kronika uložená a kolik knih
obsahuje?
První kronika z let 1834 – 1945 psaná
kurentem (typ německého písma) je uložena ve Státním okresním archivu v Liberci. Tamtéž je uložena kronika ze 70. let
20. století. Nynější kronika bývá přes léto
uložená na obecním úřadě. Do ní je možno
nahlédnout po dohodě se starostou za přítomnosti jeho nebo kronikáře. Svou kroniku od roku 1945 si vedou také hasiči.
Existují pouze originály těchto knih
nebo i kopie, ve kterých by si mohl kdokoliv listovat?
Existuje pouze originál a obrazové přílohy.
Jaké období zapsané v kronice vám připadá jako nejzajímavější?
Každé období je něčím zajímavé. Až
s odstupem let se můžou jevit některé události jako důležité pro chod obce, jiné zase
zásadněji ovlivní život občanů.
P. S.: V současnosti je kronika uložena
ve Státním okresním archivu v Liberci.

7

Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí 

číslo 40 - II/2015

Oznámení
o zahájení řízení o územním plánu Kryštofovo údolí
Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování (dále jen „pořizovatel“),
jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na základě zadání územního plánu Kryštofovo
Údolí pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Kryštofovo Údolí
a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání návrhu
územního plánu Kryštofovo Údolí se koná

v pondělí 23. 11. 2015 od 17. hodin v přísálí obecní Hospůdky u Kryštofa.
Do návrhu územního plánu Kryštofovo Údolí je možné nahlédnout u pořizovatele v kanceláři č. 308 budovy
historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec) v úřední dny pondělí a středa: 8.00 – 17.00, úterý a čtvrtek:
8.00 – 16.00 a pátek: 8.00 – 14.00.
Poslední pátek v měsíci je sanitární den – zavřeno.
Na obecním úřadě Kryštofovo Údolí (Kryštofovo Údolí 166, 460 02) v úřední dny pondělí: 8.00 – 11.30
a 12.30 – 16.00, středa: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
V elektronické podobě na adrese: http://www.liberec.cz/krystofovo-udoli/novy-UP/
Poučení:
1) Námitky proti návrhu územního plánu Kryštofovo Údolí mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle
odstavce 1 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.
3) K námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo
regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
4) Podání může být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení
územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce.
Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

ZPRAVODAJ OÚ KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

Úřední hodiny obecního úřadu, kontakty

Vydává: Obecní úřad, Kryštofovo Údolí č. p. 166, 460 02 Liberec 2
Evidenční číslo: MK ČR E 20264
Kontaktní osoba: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Sazba: Martin Borisjuk, Tisk: Tiskárna Geoprint s.r.o, Liberec
Elektronická plnobarevná verze Zpravodaje je ke stažení
na obecních internetových stránkách.

Pondělí: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 hod.
Středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.
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Starosta: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Místostarosta: Ing. Pravoslav Svačinka, tel.: +420 777 280 046
Referentka: Martina Žilková, tel.: +420 722 634 282
e-mail: info@kudoli.cz
internet: www.krystofovoudoli.eu

